
Xe hơi không người lái : Giấc mơ viễn tưởng sắp thành hiện thực  

 
Xe buýt không người lái do Pháp sản xuất (dùng điện) chạy trên đường phố Singapore  

DR 

Trọng Thành, RFI 

Theo AFP, Google - nhà khổng lồ tin học Mỹ - sắp cho ra lò sản phẩm của 

khoa học viễn tưởng : Xe hơi không người lái. Hơn 160.000 cây số chạy thử 

nghiệm, chỉ với hai trục trặc. Với sáng chế này, tại Hoa Kỳ mỗi năm mạng 

sống của hàng ngàn người có thể sẽ không bị đe dọa.  

  

Tại khu trung tâm của thung lũng Silicon, khách bộ hành dường như không để ý tới một chiếc 

Lexux trắng chạy từ tốn, dừng lại trước đèn xanh để đợi khách qua đường. Khác biệt duy nhất : 

Đây là chiếc xe tự động không người lái do Google thử nghiệm. 

Xe hơi tự động của Google được trang bị trên trần một chiếc radar với các tia laser để thu nhận 

thông tin từ toàn bộ khu vực xung quanh. Một camera được đặt phía trước. Toàn bộ các dữ liệu 

này được các máy tính trên xe xử lý với tốc độ « siêu nhân » để đưa ra các quyết định hành động 

tương tự như một tài xế lão luyện. 

Chiếc xe được nối mạng internet. Một thành viên của ê kíp thực nghiệm của Google bằng máy 

tính quan sát toàn bộ những gì mà chiếc « xe hơi » quan sát thấy. Một thành viên khác, ngồi ở 

ghế khách đi xe, sẵn sàng can thiệp, nếu cần thiết. 

Dự án xe hơi tự động của Google đã bước sang năm thực nghiệm thứ sáu. Nhiều trở ngại lớn về 

kỹ thuật đã được vượt qua, cho phép xe tự động có thể chạy trên đường phố đông đúc. Hệ điều 

hành tin học của xe hơi được cải thiện cho phép xe dự đoán được cả các phản ứng của các tài xế 

xe khác. 



Điều hiển nhiên là xe hơi tự động của Google chỉ có thể hoạt động tại những nơi mà Google 

được trang bị các bản đồ số hóa chi tiết, để dự báo mọi tình huống có thể xảy ra. 

Trong tương lai, thay vì lái xe hơi, các khách hàng tương lai của Google có thể thuê chiếc xe họ 

cần, để đi bất cứ đâu mình muốn mà không cần đụng đến tay lái. Người điều khiển xe có thể gọi 

điện thoại thoải mái, hay làm việc riêng trên xe.  

Theo một số nghiên cứu, sai lầm do tài xế chiếm đến khoảng 90% nguyên nhân tử vong do các 

tai nạn xe cộ. Sự ra đời của các ô tô tự động có độ tin cậy cao có thể mang lại hy vọng giảm đáng 

kể số tai nạn trên đường. Hoa Kỳ đã cho phép ô tô không người lái chạy thử tại bốn tiểu bang. 

Đồng sáng lập Google, Sergey Brin, người chủ trì dự án này, hy vọng xe hơi không người lái sẽ 

được đưa ra thị trường trong chừng bốn năm nữa. Hiện tại giá của một chiếc xe hơi tự động của 

Google là khoảng 150.000 đô la. Dự án của Google sử dụng chủ yếu Toyota Prius trong các thực 

nghiệm. 

Hiện tại, nhiều hãng xe như Ford, Nissan, Toyota hay Volvo đang chạy đua để thương mại hóa 

xe hơi tự động. Trong một tuyên bố cuối năm ngoái, Toyota hy vọng năm 2015 sản phẩm này sẽ 

được bán ra thị trường. 

Pháp : Xe buýt nhỏ không người lái đầu tiên bán ra thị trường 

Trong khi nhiều hãng đầu tư vào xe hơi không người lái, thì đầu năm nay, một công ty Pháp đã 

tung ra một xe buýt nhỏ không người lái. Theo l’Express, đây là xe tự động đầu tiên được bán ra 

thị trường. 

Chiếc xe chạy điện mang tên Navia, chở được 8 người, với vận tốc tối đa 45 km/giờ, do công ty 

Induct sản xuất. 

Induct là một doanh nghiệp có 38 nhân viên, được thành lập năm 2004, có trụ sở tại ngoại ô 

Paris. 

Hiện tại Navia đã được bán cho các khách hàng Thụy Sĩ, Singapore, Anh Quốc, Hoa Kỳ… 

Navia không người lái nhận được giấy phép chạy thử trên khắp nước Pháp, với điều kiện được 

địa phương chấp nhận.  

 

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/qui-est-induct-le-francais-qui-lance-le-premier-vehicule-sans-chauffeur_1423839.html
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